MANIFOLD BUSINESS CAB & TRANSPORT

BEZPIECZEŃSTWO I SZKOLENIA
Jesteśmy licencjonowaną firmą przewozu osób zajmującą się obsługą transportową
skierowaną do szczególnej grupy odbiorców. Naszym celem jest tworzenie nowych
standardów w zakresie przewozów osobowych, dlatego wszyscy nasi kierowcy dbają
o wysoką jakość usługi, komfort i bezpieczeństwo naszych pasażerów.
Firma MANIFOLD kładzie olbrzymi nacisk na wszechstronną edukację kierowców. Nasz
autorski program szkoleniowy pozwala budować załogę profesjonalistów czerpiących
ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy.
Wiemy, że zadowolony pracownik to klucz do sukcesu firmy!
Podczas szkoleń oprócz wdrożenia w tajniki zawodu, obsługi pasażerów i wielu innych
aspektów tej specyficznej branży budujemy wzorzec świadomego uczestnika ruchu
drogowego.

mobile: +48 500 047 311 phone/fax: +4812 6619161
mailto: info@manifold.pl http:www.manifold.pl

MANIFOLD BUSINESS CAB & TRANSPORT

Jako firma mamy pewność, że bezpieczeństwo naszych
pasażerów
jest
zawsze
priorytetem,
a
szkolenia
i programy rozwojowe traktujemy nie jak koszt tylko jako
udaną inwestycję w pracownika.

Posiadamy licencję przewozu osób w całej Europie. Dysponujemy pełną gama samochodów –
poczynając od pojazdów osobowych, poprzez busy, a kończąc na autokarach. Pojazdy
wchodzące w skład naszej floty to: Mercedesy klasy C, E, S, Viano, Vito, Sprintery, Wetlina ,
Tourino oraz autokary Volvo.

Dodajmy również, że wszystkie
nasze pojazdy wyposażone są w
klimatyzację, poduszki powietrzne i
elektroniczne systemy zwiększające
zarówno
komfort
jazdy
jak
i bezpieczeństwo pasażerów.
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Naszym celem jest zapewnienie kierowcom
skutecznych programów szkoleniowo-rozwojowych,
które
procentują
bezwypadkową
jazdą
i
wyeliminowaniem szkód komunikacyjnych.

Podczas mistrzostw EURO 2012 nasza firma była oficjalnym przewoźnikiem sponsorów
turnieju i właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie serii dodatkowych szkoleń
jeszcze przed rozpoczęciem całej imprezy.

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA

We współpracy z firmą Safe Drive Polska Sp. z.o.o.
przeprowadziliśmy
Defensive

dwudniowe

Driving,

szkolenie

które

z części teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie odbyło się w Krakowie.
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Temat przewodni „Defensive Driving - zasady w warunkach dużego natężenia ruchu”.
Cel - doskonalenie umiejętności,

zwiększenie świadomości, bezpieczeństwa poprzez

ugruntowanie zasad jazdy defensywnej polegającej na przewidywaniu zagrożeń i unikania
sytuacji niebezpiecznych, kształtowanie postawy kierowcy świadomego i odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg, zwrócenie uwagi na nieprawidłowe
nawyki, rutynę i przyzwyczajenia podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Część

praktyczna

rzeczywistego

odbyła

ruchu

się

w

warunkach

drogowego.

Program

zrealizowano pod okiem trenerów obserwujących
pracę naszych kierowców. Przebieg treningu
praktycznego został nagrany za pomocą systemu
mikrokamer a interesujące fragmenty zostały
omówione na panelu kończącym cały kurs.
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W tym roku odbyło się kolejne szkolenie pod hasłem
„Fatigue Awareness Training” i „VIP Operational”,
podczas którego trenerami byli specjaliści z Wielkiej
Brytanii i Szwajcarii.

Celem szkolenia było uświadomienie jak istotnym
elementem wpływającym na bezpieczeństwo jest
zmęczenie kierującego pojazdem mechanicznym.
Omówione zostały podstawowe przyczyny zmęczenia,
jego wpływ na wydajność organizmu oraz sposoby
przeciwdziałania i zwalczania go.

Znaczna część szkolenia dotyczyła
dramatycznych
wypadków
drogowych będących efektem
zmęczenia i senności kierowcy.

Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza a także nowe doświadczenia zaprocentują jeszcze
sprawniejszą i bezpieczniejszą obsługą Państwa grup.
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